sMLoUVA
o Poskytnutí dotace z prostředkŮ územníhosamosprávného cetku na činnost v oblasti
společensky prospěšných akcí pro děti, m|ádež a dospělé.

smluvní stranv:
Obec: Řepov
sjdlo: Řepov 36
lC: 238562
zastoupená : starostou - Milanem Zachařem
bankovní spojení : 8228181 10100
a

Sdružená obec baráčníkůŘepov
sjdlo: Řepov
lC:42714257
zastoupená : Mgr. Janou Jakubcovou - syndikem Obce baráčníků
bankovní spojení :224 555 945/0600 (Moneta Money Bank)

čl. l"
Předmět smlouvy

1. Příjemce dotace v rámci předmětu své činnosti působírovněž v oblasti společensky

ProspěŠnýchakcí pro děti, mládež, dospělé. V obci zajišt'uje činnost baráčnickéhotanečního
souboru se zaměřením na využitívolného času dětí a mládeže. Dále je zájmemjejí činnosti
pozornost věnovaná seniorŮm - bývalým aktivním členůmSdružené obce baráčníků.

2. Obec v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 12812000 Sb., o obcích, obecním
zřízení v platném znění zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpoČtŮ v platném znění, poskytne příjemci dotace v roce 2018 ze svého rozpočtu na
financování činnosti finančnídotac! ve výši 50 000,-Kč /padesáttisíc korun českých.
(schváleno na jednání Zastupitelstva obce dne 4.prosince 2017, číslousnesení o3t17).
Dotace je souČástíschváleného rozpočtu na rok 2018 (schválen na jednání Zastupitelstva
obce dne 4.prosince 2017,.číslousnesení 512017

\

3. Dotace bude poskytnuta do konce l. čtvrtletí2018

čl" u.
Čerpánídotace
1. Příjemce dotace mŮže použítprostředky, poskytnuté podle čl, l. odstavce 2. této smlouvy,

na krytí nákladů spojených s činnostíBaráčnické obce Řepov a na společenskéakce
pořádané pro veřejnost, se zaměřením na využitívolnéhočasu dětí a mládeže a seniorům.

poskytnuté dotace
2. příjemce dotace zabezpečíve svém účetnictvípro kontrolu čerpání
smlouvY ÚČelovým
2
této
podle
1
odst.
Čl.
oznaóování finančníchpi-ostreor<ů, poskytnutých
znakem DOŘ

- dotace obce

Repov.

prostředky budou vráceny
3. čerpánídotace je možnédo konce roku 2018. Nevyčerpané
zpět na účetobce Repov.
28, února 2019,
4. Příjemce dotace provede vyúětování za rok2018 nejpozději do

čl. ltl.
Kontrota hospodaření s prostředky obce
př.rjemce dotace souhlasí sprováděním kontroly efektivního
poskytnutých finančníchprostředků obce jím pověřenými osobami.

1.

a

ÚČelovéhoČerPání

je
závazků vyplývajících _pro příjemce _d_otlc9. ztéto smlouvy,
por*"ňi, rožpočtovékázné u".ryjtu §'22 zákona č_ 25Ot2o00 Sb,, o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.

2. Nesplnění podmín ek

a

nebo porušení
3. v případě zjištěnínedodženípodmínek, stanovených touto smlouvou
ze strany
dalšíchobecně záiazných předpisů v souvislosti s předmětem této smlouvy
příjemce dotace, můžeobec od smlouvy odstoupit,

titulu o
4. příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, adresy, dotaČního

výŠi

poskytnuté dotace.

čl. lv.
Účinnost smlouvy
1, Smlouva

se uzavírá na dobu určitou ode dne nabytí účinnostido 31, 12,2018

stranami,
2. smlouva nabývá účinnostidnem jejího podpisu smluvními

čl. v.

závéreéná ustanovení
vztahy smluvních stran řídí
1. V záležitostech, touto smlouvou výs|ovně neupravených, se
příslušnými ustanoveními občanskéhozákoníku,
smluvní strana obdržíjedno
2. smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichžkaždá
vyhotovení.
seznámily a že smlouva plně
3. smluvní strany shodně prohlašuji, že se s obsahem smlouvy
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
31 .01 .2018
4. Smlouva byla schválena na jednání Rady obce Řepov dne

V Řepově dne:

31

.O1,2018

Obec Řepov:

Příjemce dotace

Milan zachař

sdružená obec baráčníků

starosta
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